20+1 tips που θα
προετοιμάσουν
μικρούς & μεγάλους μαθητές
για τη νέα σχολική χρονιά
Η ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια, Αγνή Μαριακάκη (M.A. University
of Lancaster, Μ.Β.), μοιράζεται μαζί μας 20+1 χρήσιμα και πρακτικά tips
που θα προετοιμάσουν μικρούς και μεγάλους για τη νέα σχολική χρονιά.

1.Εμπνεύστε στο παιδί σας την αγάπη για μάθηση ενθαρρύνοντας το σε κάθε
ευκαιρία. Δώστε βάση στην προσπάθεια και να θυμάστε πως το αποτέλεσμα θα
έρθει αργότερα.
2.Είναι σημαντικό να επιλέγουμε μαζί με το παιδί μας την πρώτη του τσάντα
καθώς έτσι μαθαίνει να αξιολογεί και να συμμετέχει στις αποφάσεις που το
αφορούν.
3.Μέσα από την τσάντα του, το παιδί μαθαίνει να «φυλά» και να «μεταφέρει»
τα προσωπικά του αντικείμενα και γίνεται πιο υπεύθυνο.
4.Η παιδική τσάντα θα πρέπει να έχει ιμάντες και χερούλια που θα της
επιτρέπουν να προσαρμόζεται τέλεια στο σώμα του παιδιού και θα το κάνουν
να νιώθει άνετα.

5. Όταν η σχολική τσάντα έχει δύο ή παραπάνω θήκες, το παιδί μπορεί και
ταξινομεί πιο εύκολα τα πράγματά του και λειτουργεί με μεγαλύτερη
οργάνωση.
6. Συμφωνούμε με το παιδί πως η τσάντα του είναι δική του υπόθεση, και πως
μόλις ολοκληρώνει τη μελέτη του θα πρέπει να την ετοιμάζει για την επόμενη
μέρα.
7. Η άθληση έχει ανεκτίμητα οφέλη για το παιδί καθώς το βοηθά να εκτονώνει
δημιουργικά την ενέργειά του, ενώ μαθαίνει τη σημασία της αυτοπειθαρχίας.
8. Η τσάντα πρέπει να αδειάζει τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και να
καθαρίζεται με ένα καλά στεγνωμένο πανάκι. Τη δουλειά αυτή θα πρέπει να
την αναλαμβάνει το παιδί.
9. Το παιδί βαριέται εύκολα αν δεν υπάρχει εναλλαγή στο κολατσιό του. Έτσι,
αν π.χ. βρίσκει κάθε μέρα στην τσάντα του τοστ, στο τέλος θα προτιμήσει να
το χαρίσει παρά να το φάει.
10. Ο έφηβος που πηγαίνει στο φροντιστήριο είναι προτιμότερο να έχει μαζί
του μια μικρότερη και πιο ελαφριά τσάντα, για πρακτικούς λόγους και για να
νιώθει πως κάνει κάτι διαφορετικό από τη ρουτίνα του σχολείου.
11.Τα παιδιά έχουν την τάση να “προσωποποιούν” τα πράγματά τους (τσάντες,
κασετίνες κ.α.) με σχέδια και άλλα αντικείμενα. Καλό είναι να μην
επεμβαίνουμε στη διαδικασία αυτή.
12. Όταν ακόμα μαθαίνει, το παιδί μπορεί να γράφει με μεγάλα γράμματα.
Αργότερα που θα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σιγουριά, θα μπορεί πιο εύκολα
να τα κάνει μικρότερα.
13. Η ζωγραφική με χρώμα είναι σημαντικότατη στην ανάπτυξη ενός παιδιού
καθώς προάγει τόσο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του, όσο και τη
νοητική του ωριμότητα.
14. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να μην βάζουν πολλή πίεση στο μολύβι τους
και να μην σφίγγουν με ένταση το χέρι τους όταν γράφουν στο τετράδιό τους.
15. Όταν το παιδί βλέπει «βουνό» τις εργασίες του και λειτουργεί αναβλητικά,
το ενθαρρύνουμε να ξεκινήσει από τις πιο εύκολες, καθώς έτσι θα νιώσει
περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει.
16. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα μεγάλο ρολόι με δείκτες πάνω στο γραφείο
του παιδιού ώστε να έχει καλή αίσθηση του χρόνου κατά τη διάρκεια της
μελέτης.

17. Ο χώρος μελέτης του παιδιού θα πρέπει να είναι απλός και λιτός, χωρίς
περιττά διακοσμητικά και χρωματιστά στοιχεία που του αποσπούν την
προσοχή.
18. Δημιουργούμε ένα σταθερό χώρο μελέτης για το παιδί μας μέσα στο σπίτι.
Έτσι το βοηθάμε να αποδίδει καλύτερα και να συγκεντρώνεται ευκολότερα.
19. Το παιδί θα πρέπει όταν μελετά να κάθεται σε μία καλή ανατομική καρέκλα
που θα του εξασφαλίζει σωστή στάση σώματος.
20. Τα παιδιά πρέπει να καθαρίζουν καθημερινά το γραφείο τους από χαρτιά
και άλλα αντικείμενα. Ένα καθαρό γραφείο είναι το μυστικό πίσω από ένα
«καθαρό» μυαλό.
20+1. Είναι σημαντικό να λέμε «μπράβο» στο παιδί μας όταν τελειώνει το
διάβασμά του, καθώς έτσι του ενισχύουμε το αίσθημα της ικανοποίησης από
τη διαδικασία.
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